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1.1  Latar Belakang 

Salmonella typhi adalahbakteri gram negatif yang termasuk genusSalmonella, yang 

merupakan agen penyebab diare dan demam tifoid sertamemiliki bentuk infeksi paling 

serius dibanding genus yang lainnya karenasering menyebabkan komplikasi berupa 

perdarahan dan perforasi ususyang dapat menyebabkan kematian. Salmonella typhi juga 

merupakanbakteri penyebab diare yang disertai demam tifoid (tifoid fever) yangdiawali 

demam lebih dari seminggu dan kondisi tubuh seseorang sepertiakan menderita flu bahkan 

bisa juga berlanjut pada penyakit demamtypoid atau penyakit tifus. Bakteri Salmonella 

typhi dikarenakan bersifatpatogen didalam saluran pencernaan maka keberadaannya harus 

diwaspadai (Witopanca, 2010). 

Keberadaan bakteri dalam saluran pencernaan diakibatkan karenakontak langsung 

dengan lingkungan maupun makanan yang kita konsumsisehari-hari. Tubuh manusia 

sebelum dilahirkan tidak mempunyai floranormal tetapi, selama proses kelahiran dan 

kontak tubuh denganlingkungan luar dan kemudian dengan pemberian makanan awal, 

beberapamikroorganisme seperti bakteri mendapatkan jalannya sampaikedudukannya yang 

tetap pada bagian tubuh (Volk & Wheeler, 1993). 

Saluran pencernaan terutama usus merupakan gudang dari bakteri,Tidak semua 

bakteri tersebut merugikan malahan mereka membantuproses pembusukan makanan 

membentuk flora normal tetapi, apabilajumlah flora normal ini dikalahkan oleh jumlah 



bakteri lain terutamabakteri patogen maka dapat menyebabkan penyakit pada 

saluranpencernaan seperti salah satunya adalah penyakit diare (Zein,2007). 

Diare merupakan penyakit saluran pencernuuut yang mempunyaiciri-ciri 

penderitanya melakukan buang air besar secara terus menerusdengan keadaan feses yang 

encer. Diare dapat disebabkan oleh bakteri,virus, faktor psikologis (termasuk stress) dan 

obat-obatan tertentu.Frekuensi buang air besar yang normal berbeda-beda berkisar tiga 

kalisehari sampai tiga hari sekali. Seseorang dianggap menderita diare jikafrekuensi buang 

air besarnya melampaui kebiasaan dengan kotoran yangencer dan banyak cairan 

(Zein,2007). 

Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi ini juga bisamengakibatkan 

kematian. Bakteri ini bisa menular melalui makanan atauminuman yang dikonsumsi. Patut 

diwaspadai juga kualitas air yangdigunakan atau dikonsumsi dan perlu diperhatikan juga 

faktor kebersihandan kesehatan lingkungan sekitar, seperti halnya sanitasi air di 

lingkungansekitar dan tempat tinggal. Sanitasi lingkungan yang kurang bagus 

dapatmemprcepat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit demam tifoid yaituseperti 

bakteri Salmonella typhi (Witopanca, 2010). 

Terapi yang masih digunakan sampai sekarang adalah trilogypenatalaksanaan 

demam tifoid yaitu dengan istirahat, diet dan pemberianantimikroba. Antimikroba yang 

digunakan adalah Chloramfenikol,Ampisilin, Amoksilin, Ceftriaxone, golongan 

Flurokuinolon (Widodo,2006). Peningkatan resistensi Salmonella menimbulkan masalah 

dalamterapi sehingga diperlukan antimikroba dengan dosis yang lebih tingginamun, 

beberapa obat memiliki efek samping mulai ringan hingga beratseperti reaksi alergi, 



gangguan pendengaran, gangguan hematologik dandepresi sumsum tulang (Setiabudy, 

2007). 

Dampak dari kemajuan teknologi dalam upaya mencegahtimbulnya penyakit 

terutama pada saluran cerna yaitu banyakdikembangkannya produk minuman probiotik. 

Produk minuman probiotikini memegang peranan dalam pencegahan terhadap tingginya 

jumlahbakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada saluranpencernaan seperti 

diare disertai demam tifoid. Usus besar yang sehatharus mengandung probiotik (bakteri 

bersahabat) minimal 85% untukmencegah kolonisasi mikroba buruk seperti Salmonella 

dan Ecoli yangmenyebabkan diare, mual, sembelit, kembung, pcnyerapan makanan 

burukdan masalah kesehatan lainnya (Tellez, 2011). 

Pada abad modern ini manusia mulai beralih pada pengobatanalami karena 

menyadari pemakaian antibiotik sintetis tertentu mempunyaiefek samping yang buruk. 

Minuman probiotik Yakult memiliki zatantimikroba yang dapat dihasilkan oleh bakteri 

asam laktat di dalamnya. Antimikroba ini dapat berfungsi sebagai antibiotik alami terhadap 

bakteripatogen tertentu, sehingga dapat dijadikan minuman terapi untuk menjagakesehatan 

pencernaan. Penggunaan bakteri sebagai mikroba yangbermanfaat untuk kesehatan telah 

banyak dilakukan dalam pengembanganpangan fungsional. Bakteri yang berguna dan 

metabolit yangdihasilkannya memberikan manfaat bagi manusia berupa efek kesehatandan 

peningkatan kecernaan dari suatu bahan pangan (Najmuddin, 2006). 

Salmonella typhi merupakan bakteri berbahaya yang mendiamisistem pencernaan 

yang dapat mengakibatkan penyakit diare dan demamtypoid. Bakteri yang menyerang 

saluran pencernaan ini juga dapat diatasidengan mengkonsumsi minuman probiotik Yakult 

(minuman susufermentasi). Yakult dipercaya sebagai produk susu fermentasi 



yangmemiliki manfaat bagi kesehatan. Proses fermentasi pada yakult akanmengawetkan 

susu dan meningkatkan nilai gizinya. Bakteri probiotikberupa Lactobacillus casei pada 

yakult dapat meningkatkan efekkesehatan dan diduga berfungsi meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh,mencegah kanker usus, gastroenteritis, diare dan 

menyeimbangkanmikroflora usus dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

didalam usus apabila dikonsumsi secara teratur. Penambahan bakteriprobiotik pada Yakult 

akan menambah manfaat bagi peminumnyasehingga dapat diguakan sebagai minuman 

terapi untuk menjaga kesehatan (Majalah Kesehatan, 2010). 

Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan 

caramemfermentasikan susu bubuk skim dengan melibatkan bakterimenguntungkan yaitu 

Lactobacillus casei. Lebih dari 6,5 milyar bakteriLactobacillus casei yang hidup dalam 

minuman probiotik Yakult. Produkminuman yang mengandung bakteri baik seperti yakult 

ini dapatmeningkatkan jumlah bakteri baik dan menurunkan bakteri jahat,mencegah 

gangguan pencernaan terutama konstipasi dan diare,mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh 

serta dapat menekan pertumbuhanbakteri patogen, hal ini dikarenakan terbentuknya asam 

laktat dan kondisiasam pada saluran cerna yang mengakibatkan pertumbuhan 

bakteripatogen seperti Salmonella dan E. coli akan terhambat (Tamiang, 2010).Bakteri 

asam laktat dan probiotik yang digunakan sebagai starter mampumenghasilkan substrat 

antimikroba dan dapat memperperpanjang masasimpan serta menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme lain. Genusbakteri Lactobacillus casei membentuk sebagian besar dari 

kelompokbakteri asam laktat, dinamakan demikian karena kebanyakan anggotanyadapat 

merubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat. Asam laktatyang terkandung dalam 



minuman probiotik ini dapat memproduksisenyawa antimikroba antara lain bakteriosin, 

hidrogen perolsida, danberbagai antibiotik (Tampubolon, 2009). 

Daya antimikroba merupakan kemampuan suatu zat antimikrobauntuk membunuh 

atau mematikan pertumbuhan mikroorganisme, karenaasam laktat pada minuman probiotik 

Yakult mempunyai peranan untukmencegah pebanyakan sel bakteri patogen maka asam 

laktat dapatdigolongkan ke dalam bahan antimikroba. Aktivitas antimikrobadipengaruhi 

oleh intensitas zat antimikroba, jumlah mikroba, suhu, spesiesmikroba adanya bahan 

organik dan pH. Untuk mengetahui kemampuanyakult dalam mencegah atau menghambat 

perbanyakan sel bakteriSalmonella typhi, maka dilatokan pengujian koloni 

pertumbuhanSalmonella typhi dalam media agar (Mahtuti, 2004). 

Dalam penelitian mikrobiologi bahan antimikroba yang diujikanbiasanya 

digunakan dalam bentuk konsentrasi, hal ini menyebabkan zatantimikrobayang terkandung 

dalam suatu bahan tiap perlakuan berbeda-beda. Ada yang tinggi juga ada yang rendah, 

sehingga tinggi rendahnyakandungan zat antimikroba dalam suatu bahan dapat 

mempengaruhijumlah pertumbuhan bakteri patogen. Setiap bahan antimikrobamempunyai 

kemampuan menghambat bakteri dalam konsentrasi tertentuoleh karena itu, penentuan 

konsentrasi sangatlah penting karena dengansuatu konsentrasi tersebut dapat mengetahui 

perbedaan tiap perlakuan danuntuk menentukan konsentrasi yang tepat digunakan dalam 

penelitian. 

Hasil eksplorasi yang telah dilakukan di laboratorium biomedikFK-UMM 

sebelumnya didapatkan bahwa minuman Yakult memiliki efekterhadap bakteri Salmonella 

typhi yaitu pada konsentrasi 80% denganjumlah koloni bakteri sebesar 0 atau pada 

konsentrasi Yakult 80% yang paling efektif dalam menurunkan dan menghambat jumlah 



kolonipertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Berdasarkan data di atas, penelitianini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai konsentrasiminuman probioti Yakult 

yang efektif dalam menurunkan jumlah kolonibakteri Salmonella typhi serta menghambat 

pertumbuhan bakteriSalmonella typhi setelah diberi perlakuan Yakult sesuai 

dengankonsentrasi yang diberikan Berdasarkan latar belakang diatas penelitibermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh BerbagaiKonsentrasi Minuman 

Probiotik Yakult Terhadap Jumlah Koloni BakteriSalmonella typhi SecaraIn Vitro". 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahanyaitu: 

1.2.1  Adakah pengaruh dari berbagai konsentrasi minuman probiotikYakult dalam 

menurunkan jumlah koloni bakteri Salmonella typhi? 

1.2.2  Pada konsentrasi berapakah minuman probiotik Yakult yangefektif dalam 

menurunkan jumlah koloni bakteri Salmonellatyphi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai konsentrasi minumanprobiotik Yakult 

dalam mentrunkan jumlah pertumbutran bakteriSalmonella typhi. 

1.3.2  Untuk mengetahui konsentrasi minuman probiotik Yakult yangefektif dalam 

meilrunkan jumlah koloni bakteri Salmonella typhi. 

 

 

 

 



1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan paparan diatas dimulai dari latar belakang, rumusan masalahdan tujuan, maka 

manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi iniadalah: 

1.4.1  Secara Teoritis peneliti dapat memberikan informasi ilmiah kepadapembaca 

mengenai daya antimikroba berbagai konsentrasiminuman probiotik Yakult 

terhadap bakteri Salmonella typhisecara in vitro. 

1.4.2  Secara Aplikatif bagi masyarakat umum, penulisan skripsi inidapat memberikan 

informasi kepada masyarakat umumnya bahwaYakult dapat dimanfaatkan untuk 

menekan dan mencegahpertumbuhan bakteri Salmonella typhi yang dapat 

menyebabkanpenyakit diare serta demam tifoid. 

1.4.3  Bagi dunia keilmuan, penulisan skripsi ini dapat memberikansumbangan pemikiran 

berupa kajian-kajian literatur yangkemudian dapat pula digunakan sebagai upaya 

kesehatan untukmasyarakat. 

1.5  Batasan Penelitian 

Untuk mendapat penelitian terarah maka penelitian ini perlu dibatasi.Adapun batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1.5.1  Dalam penelitian ini yang diamati adalah jumlah pertumbuhankoloni dari. 

Salmonella typhi setelah diberi minuman probiotikYakult dengan berbagai 

konsentrasi. 

1.5.2  Salmonella typhidiambil dari stok biakan murni LaboratoriumMikrobiologi 

Universitas Brawijaya Malang. 

1.5.3  Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah SS (Salmonella-Shigella) untuk 

media lempeng Salmoella typhi yang digunakanuntuk penelitian. 



1.5.4  Minuman probiotik Yakult yang digunakan dalam penelitian iniadalah Yakult yang 

dianggap 100%,didapat atau membeli di agenresmi yakult di malang. 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1  Minuman probiotik Yakult adalah minuman susu fermentasi, yangdibuat dengan 

cara memfermentasikan susu bubuk skim denganmenggunakan biakan bakteri 

menguntungkan yaitu Lactobacillus casei (Tampubolon, 2008). 

1.6.2  Konsentasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkandengan jumlah pelarut 

(Ganiswara, 2000). 

1.6.3  Jumlah Koloni adalah jumlah sekumpulan dari bakteri-bakterisejenis yang 

mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni (Sudarmanto, 

2010). 

1.6.4  Salmonella typhi adalah bakteri patogen dan hidup memarasit didalam tubuh 

manusia yang dapat menyebabkan penyakit typus(Zein,2007). 

1.6.5  In Vitro adalatr suatu percobaan biologi yang dilakukan di dalamalat-alat 

laboratoriumyang terbuat dari kaca, seperti cawan petri,labu Erlenmeyer, tabung 

kultur, botol, dsb (Volk dan Wheeler, 1993). 

 


